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Oppsummering:
Denne undersøkelsen viser at ca. 80% av
de som begynte med TRP™ som del av
behandlingen for IBS hos prof. em. Arnold
Berstad opplever at de er blitt bedre.
Blant de som begynner på behandlingen er
det ca. 20% som avslutter behandlingen før
4 måneder.
 Oppgitte sluttårsaker henger sammen med
uteblitt opplevd, gunstig effekt.

Hele 90% av de som gjennomfører
behandlingen 4 måneder eller mer
opplever bedring.
Alle som er blitt bedre mener TRP™ har
bidratt til at de er blitt bedre.
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Spørreundersøkelsen angår:
Personer som er til behandling for
IBS og som har kjøpt TRP for å
bruke det som del av
behandlingen.
Undersøkelsen har ingen
medisinskfaglige ambisjoner.
2 brukergrupper:
Nye brukere.

TRP™ brukere

22; 40 %

33; 60 %

 De som har brukt TRP™ 3 måneder
eller mindre.

Etablerte brukere.
 De som har brukt TRP™ mer enn 3
måneder.

Nye brukere

Etablerte brukere
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Metode
Undersøkelsen ble gjennomført i
august 2018 blant kunder som kjøpte
TRP™ i perioden 6. mai til 6. juni 2018.
Kundene fikk tilsendt invitasjon til
undersøkelsen på epost med link til
spørreundersøkelsen som ble
gjennomført på web.
Undersøkelsen er gjennomført
anonymt.
Kundene ble på forhånd definert med
kjønn og brukergruppe, dvs hvor mye
TRP™ de har brukt per døgn.

74 kunder fikk invitasjon hvorav 55
har svart. Svarprosent er 72%.
Feilmargin +- 7%.
Frafallsårsaker:
 Samme person registrert med ulike
epostadresser er 5 stk.
 Kunde registrert med annen persons
epostadresse: Min 2 stk
 Minst 7 stk som har vært «tunge»
brukere og som nå er sporadiske brukere
har ikke svart.
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Opplevd endring
TRP kunder
5; 9 %
5; 10 %

43; 81 %

Bedre

Dårligere

81% av kundene opplever at de
er blitt bedre i perioden hvor de
har gått til behandling med
TRP™.
10% av kundene opplever å ha
blitt dårligere.
9% opplever ingen endring.

Ingen endring
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Opplevd endring: De nye vs de etablerte
kundene.
5; 23 %

Nye brukere
4; 18
%

Bedre

2; 6 %

Dårligere

13; 59
%

Ingen endring

De etablerte brukerne opplever
bedring i større grad enn nye
kunder (p<0,01).

Etablerte brukere

1; 3 %

31; 91
%

Bedre

Dårligere

Ingen endring
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Opplevd endring: Kjønn
Kvinner

6; 14 %
4; 10 %

32; 76
%

Bedre

Dårligere

Ingen endring

Kjønn ser ikke ut til å påvirke
opplevd endring i betydningsfull
grad (p>0,05).

Menn

1; 9 %
1; 9 %

9; 82 %

Bedre

Dårligere

Ingen endring
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Opplevd nytte av TRP blant de som er blitt bedre.
Skala 1-5, hvor 1 er svært liten nytte og 5 er svært stor nytte.
Opplevd nytte blant brukere
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Anbefalt minimumsdosering
TRP™ er 20-25gr/døgn.
De som bruker anbefalt
døgndosering eller mer opplever
at TRP™ gir større nytte enn de
som bruker lite.
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1
Nye brukere

Etablerte brukere

Alle (N=42)

Bruker lite

Bruker anbefalt døgndosering

Bruker mye
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Nye brukere som slutter…
Nye kunder

Oppgitte sluttårsaker blant nye
brukere:

4; 18 %
Ble verre - fulgte hele behandlingsopplegget til punkt og prikke - 8 uker
Jeg ble svært oppblåst, men tenker på å prøve igjen
Opplevde ingen effekt
TRP inneholder noe jeg ikke tåler

18; 82 %

Bruker fortsatt

Har sluttet
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Etablerte brukere som slutter…
Etablerte kunder

Oppgitte sluttårsaker blant
etablerte brukere:

2; 6 %

Ble frisk
Usikker på effekten, kanskje litt bedre, men spiste i mange mnd

31; 94 %

Bruker fortsatt

Har sluttet

10

